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มคอ.

มคอ.
รายละเอียดของรายวิชา วอภ.
มาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที ประจําปี การศึกษา
8

หมวดที ข้อมูลทัวไป
. รหัสและชือรายวิชา
วอภ.
มาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาหาร
FSN 141 Food Standards and Regulations
. จํานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต ( - - )
. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
. หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
. ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ.ตรีสนิ ธุ์ โพธารส
5. ภาคการศึกษา/ ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที 2 ชันปี ที
. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
. สถานทีเรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด
25 ธันวาคม พ.ศ. 8

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้ า 1

วอภ 141 มาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร

มคอ.

หมวดที จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1. เข้ าใจสาระสําคัญทีเกียวข้ องกับมาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาหาร พระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริการ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติมาตราชัง
ตวง วัด พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2541 และกฏกระทรวงทีสําคัญ
1.2. ทราบข้ อบังคับและมาตรฐานต่างๆทีเกียวกับการผลิตอาหารเพือความปลอดภัยของผู้บริโภค
และป้ องกันการปลอมปนของอาหารหรืออาหารด้ อยคุณภาพ ฉลากและการโฆษณา
1.3. สามารถพิจารณาหลักการและเหตุผลวิเคราะห์แนวทางการบัญญัติกฏหมายเกียวกับการกํากับ
ดูแลอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม ตามแนวทางทีควรเป็ นโดยพิจารณาจากเหตุการณ์ปัจจุ บัน
ทังภายในและภายนอกประเทศ
1.4. อธิบายและวิเ คราะห์กรณีศึกษาโดยใช้ กฏหมายเกียวกับการกํากับดูแลอาหาร เพื อคุ้ มครอง
ผู้บริโภคและตนเองได้ ถูกต้ อง
1.5. ทราบความสําคัญ และวิธีการจั ด ทําฉลากโภชนาการ ขันตอนการของเครื องหมาย อย. และ
มาตรฐาน มผช.
. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพือจัดเนือหา กระบวนการเรียนการสอน และสือการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพือให้
ผู้เรียนมีความรู้พืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์อย่างเป็ นระบบ
2.2 เพือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/ เดียวให้ มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน เพือกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมในสาขาวิชาของผู้เรียน
2.3 เพือให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที ลักษณะและการดําเนินการ
. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญของมาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาหาร รูปแบบของการควบคุ มด้ านอาหาร
มาตรฐานอาหารและกฏหมายทีเกียวกับการผลิต การจําหน่ ายอาหารและหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ
อาหารทังในและระหว่ างประเทศ ข้ อกําหนดสําหรับอาหารประเภทต่ างๆ หน่ ว ยงานด้ านมาตรฐานและ
กฏหมาย การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า การคุ้มครองทรัพยสินทางปัญญา ภูมิปัญญา
และการจดสิทธิบัตร และจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์การอาหาร
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้ า 2
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บรรยาย

สอนเสริม

30 ชัวโมง/ ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
(กิจกรรมกลุ่มในห้องเรียน)
ชัวโมง/ ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วย
ตนเอง
ชัวโมงต่อ/
สัปดาห์

. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ
มาตรฐาน
และกฎหมาย
ควบคุมอาหาร

2

3

4

5

ด้านที 3
ทักษะทางปัญญา

ด้านที 2
ความรู ้

1

2

3

ด้านที
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

ด้านที
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4

1

2

3

4

5

6

7

                       

. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาํ ปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตนอกชันเรียนเป็ นรายบุคคล หรือ
รายกลุ่มตามความต้ องการ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามทีประกาศในเค้ าโครงรายวิชา
ผ่านระบบ ATutor ทีคอร์สเว็บ รายวิชา วอภ. มาตรฐานและกฏหมายควบคุมอาหาร และเว็บไซต์ของ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
. คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม

วิธีการสอน
. บรรยายเกียวกับกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
จริยธรรมในการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม/การอ้ างอิงผลงานวิชาการ
. สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะบรรยาย การทํา
กิจกรรมในชันเรียน และมอบหมาย
งาน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรงต่อ
เวลา
. ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการ
สอบ
1.3 สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก
ขณะเข้ าร่วมกิจกรรม การมีปฏิสัมพันธ์อนั
ดีกบั บุคคลรอบข้ าง
1.4 พิจารณาจากผลสัมฤทธิของกิจกรรมที
ได้ รับมอบหมาย

วิธีการสอน
2.1 การบรรยายประกอบสือการ
สอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
2.2 การอภิปราย ระดมสมอง
2.3 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการนําเสนอรายงานหน้ าชัน
เรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาค
2.2 การตอบคําถามในชันเรียน
.3 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.4 การนําเสนอผลงานหน้ าชัน และการ
อภิปราย

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 การคิด วิเคราะห์แก้ ปัญหาจาก
กิจกรรมในชันเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานกิจกรรม
3.2 การนําเสนอผลงานหน้ าชัน
3.3 การสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน

2. ความรูท้ ีต้องได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้ อกําหนดทางวิชาการ
ซึงมีการปรับเปลียนตามกาลเวลา
เพือตอบสนองต่อสถานการณ์ที
เปลียนแปลงไป

3. ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหา
ข้ อเท็จจริง ทําความเข้ าใจและ
ประเมินข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ๆจาก
แหล่งข้ อมูลทีหลากหลาย และใช้
ข้ อมูลทีได้ ในการแก้ ไขปั ญหาหรือ
งานอืนๆได้ ด้วยตนเอง
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
วิธีการสอน
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที
4.1 การทํารายงานและกิจกรรมกลุ่ม
ได้ รับมอบหมาย ทังงานรายบุคคล 4.2 การนําเสนอผลงาน
และงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทํางาน
ร่วมกับผู้อนทั
ื งในฐานะผู้นาํ และ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
. สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อนทั
ื งในและนอกชัน
เรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและ
สือสารทังการพูดและการเขียน
รู้จักเลือกและใช้ รูปแบบของการ
นําเสนอทีเหมาะสม สําหรับเรือง
และผู้ฟังทีแตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และ
คัดเลือกแหล่งข้ อมูลความรู้ที
เกียวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร จาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศทังใน
ระดับชาติและนานาชาติ

วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ทํารายงานและนําเสนอทังในแบบ 5.1 พิจารณาจากรายงานและการนําเสนอ
รูปเล่มและนําเสนอหน้ าชัน
ผลงานหน้ าชันเรียนทีเกียวข้ อง
. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.2 สังเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการ
สือสารทังการพูด การฟั ง การอ่าน และการ
เขียน จากรายงานและการนําเสนอในชัน
เรียน
5.3 พิจารณาจากผลงาน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล
ทังภายในและภายนอกประเทศทีเป็ น
ประโยชน์ และใช้ สอที
ื เหมาะสมในการ
นําเสนอข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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หมวดที แผนการสอนและการประเมินผล
. แผนการสอน
สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

แนะนํารายวิชา, ความสําคัญและ
(13 ม.ค. 59) วัตถุประสงค์ในการควบคุมอาหาร
ผู้ทมีี หน้ าทีและหน่วยงานทีเกียวข้ อง
ในกฏหมาย, ตัวอย่างกฏหมายที
เกียวข้ องในการควบคุมอาหาร
ลําดับชันของกฏหมาย/ประวัติ
2
(20 ม.ค. 59) กฏหมายอาหารไทย/พระราชบัญญัติ
, กฏกระทรวง, ประกาศกระทรวง
หน่วยงานและกฏหมายทีเกียวข้ อง
กับอาหารในประเทศไทย
- พระราชบัญญัติอาหาร/
พระราชบัญญัติโรงงาน/
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
หน่วยงานและกฏหมายทีเกียวข้ อง
3
(27 ม.ค. 59) กับอาหารในประเทศไทย (ต่อ)
- พระราชบัญญัติอาหาร/
พระราชบัญญัติโรงงาน/
พระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม/
ความหมายของการมาตรฐานและ
(3 ก.พ. 59) การจัดทํามาตรฐาน
GMP, HACCP,มาตรฐานฮาลาล
(10 ก.พ. 59)
6
GMP, HACCP, มาตรฐานฮาลาล
(17 ก.พ. 59) (ต่อ)
กฏหมายเกียวกับวัตถุเจือปนใน
7
(24 ก.พ. 59) อาหาร,ฉลาก และบรรจุภัณฑ์
กฏหมายเกียวกับวัตถุเจือปนใน
8
(2 มี.ค. 59) อาหาร,ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ (ต่อ)
9
(9 มี.ค. 59)

จํ านวน กิจกรรมการเรียนการสอน/ สือที
ผูส้ อน
ชัวโมง
ใช้
บรรยาย/อภิปราย
2
อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

สอบกลางภาค

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้ า 6
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ความรู้เบืองต้ นในการขอ
10
(16 มี.ค. 58) เครืองหมาย อย., การขออนุญาต
ผลิตอาหารตามกฏหมาย การขอเลข
สารบบ และกรณีศึกษาเกียวกับการ
ใช้ กฏหมายควบคุมอาหาร
ความรู้เบืองต้ นในการขอ
11
(23 มี.ค. 59) เครืองหมาย อย., การขออนุญาต
ผลิตอาหารตามกฏหมาย การขอเลข
สารบบ และกรณีศึกษาเกียวกับการ
ใช้ กฏหมายควบคุมอาหาร (ต่อ)
ความรู้เบืองต้ นในการขอ
12
(30 มี.ค. 59) เครืองหมาย อย., การขออนุญาต
ผลิตอาหารตามกฏหมาย การขอเลข
สารบบ และกรณีศึกษาเกียวกับการ
ใช้ กฏหมายควบคุมอาหาร (ต่อ)
หยุดวันจักรี
13
(6 เม.ย. 59)
หยุดวันสงกรานต์
14
(13 เม.ย. 59)
ความรู้เพื อการส่งออก ได้ แก่ กฏ
15
(20 เม.ย. 59) ระเบียบขันตอนการส่งออก กฏ
ระเบียบการค้ าระหว่ างประเทศ
ความรู้เกียวกับภาษีนาํ เข้ าและ
ส่งออก มาตรการต่างๆ ทีประเทศคู่
ค้ าเปลียนแปลงและระบบมาตรฐาน
ของสินค้ านําเข้ าและส่งออก
ความรู้เพื อการส่งออก ได้ แก่ กฏ
16
(27 เม.ย. 59) ระเบียบขันตอนการส่งออก กฏ
ระเบียบการค้ าระหว่ างประเทศ
ความรู้เกียวกับภาษีนาํ เข้ าและ
ส่งออก มาตรการต่างๆ ทีประเทศคู่
ค้ าเปลียนแปลงและระบบมาตรฐาน
ของสินค้ านําเข้ าและส่งออก
นําเสนอผลงาน
17
(4 พ.ค. 59)
18
(11 พ.ค. 59)

มคอ.

2

บรรยาย/อภิปราย

วิทยากรพิเศษ

2

บรรยาย/อภิปราย

วิทยากรพิเศษ

2

บรรยาย/อภิปราย

วิทยากรพิเศษ

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

2

บรรยาย/อภิปราย

อ. ตรีสนิ ธุ์

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีประเมิน
สัปดาห์ที
ที
เรียนรู ้
ประเมิน
1
.
9
1.1 สอบกลางภาค
18
1.2 สอบปลายภาค
2
1.4
2-8,
2.1 การอภิปราย ระดมสมอง
2.4
10-18
2.2 การศึกษาค้นคว้ าด้ วยตนเอง
3.1
และการนําเสนอรายงานหน้ าชันเรียน
4.1-4.2 2.3 การส่งรายงานตรงเวลา
5.2-5.3
3
1.4
ทุกสัปดาห์
3.1 การเข้ าชันเรียน
4.1-4.2 3.2 พฤติกรรมในและนอกชันเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทัง
กลุ่มและเดียวทีได้ รับมอบหมาย
3.4 การเป็ นผู้นาํ -ผู้ตามทีดี และ
การสร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้อนื
ทังในและนอกชันเรียน
หมวดที ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการบรรยายสือพาวเวอร์พอยต์ หัวข้ อต่อไปนี
- ความรู้เบืองต้ นเกียวกับอาหาร
- กฏหมายอาหารของประเทศไทย
- กฏหมายอืนๆทีเกียวข้ องกับอาหาร
- การขออนุญาติผลิตและจําหน่ายอาหาร
- มาตรฐานฮาลาล
- กฏหมายวัตถุเจือปนอาหาร
- GMP และ HACCP
- ความรู้เบืองต้ นเกียวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ
- กฏหมายและมาตรฐานต่างประเทศ
- ความรู้ทางด้ านกฏหมายเพือการส่งออกอาหาร
- กฏหมายคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้ า 8
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สัดส่วนของการ
ประเมินผล
80%
10%

10%
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มคอ.

. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
1. พระราชบัญญัตติ ่างๆ ได้ แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535,
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติว่าด้ วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติมาตราชัง ตวง วัด พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2541
2. กฏกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ และคําสังกระทรวงต่างๆ ทีออกตามพระราชบัญญัติที
เกียวข้ อง
3. สมชาย กมลยิงเจริญ. 2535. เอกสารประกอบการอบรมเรือง การขออนุญาติในการผลิตอาหาร
ตามกฏหมายของ อย. วันที 30 พฤษภาคม 2546. สถาบันอาหาร. กรุงเทพฯ.
4. รพีพร สุทาธรรม. 2548. กฏระเบียบและมาตรฐานอาหารของสหราชอาณาจักร. สถาบันอาหาร.
. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
http://newsser.fda.moph.go.th/food/
http://www.nfi.or.th/
หมวดที การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสติ ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกียวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียน
การสอน สือและเทคโนโลยีทใช้
ี ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิงสนับสนุ นการ
เรียนรู้ (แบบ ปค.
และ ปค. ) ซึงมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสิตให้ ข้อเสนอแนะเพือการ
ปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
. ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
. คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
. ผลงานจากกิจกรรมอืนๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
เมือสินสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ และ และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต
เพือระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้ า 9
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มคอ.

. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิรายวิชาของนิสิต
สําหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานัน สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอืนเพือพิจารณาความสอดคล้ อง
กับเนือหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ - เพือดําเนินการทบทวนเนือหา และกลยุทธ์การ
สอน และนําเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. ) จากนันเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพือให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหน้ า 10
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มคอ.

ชืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :

ลงชือ.........................................................
( อาจารย์ ตรีสนิ ธุ์ โพธารส )
วันทีรายงาน .................................

ชืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :

ลงชือ.........................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์)
วันทีรายงาน .................................
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